
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.05/2019 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                             Περίληψη 
  23/2019                                                    «Επικύρωση του πρακτικού Νο3 της επιτροπής διενέργειας     

                                                                               Διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών για την εργασία       
                                                                                     “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
                                                                                                                ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131”» 

 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 16.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ.1473/07-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -6- τακτικά μέλη και -7- 
αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος, 
Αικατερίνη Ζαχαράκη και Αγγελική Τσιακμάκη. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-
Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Νικόλαος Αφέντογλου και Γεώργιος Αβαρικιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ευγενία Στόλη, Βασίλειος Σπατούλας, 
Θεοκλήτη Μεσουρίδου και Ανασταστασία Μεσουρίδου διότι απουσιάζουν τα 
αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής 
Μωυσής, Ανδριανός Παυλόπουλος και Αγγελική Τσιακμάκη. 
 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
 
      Έχοντας υπόψη:  
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1. Την υπ’ αριθ. 194/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄» με την οποία 

επικυρώθηκαν τα Πρακτικά Νο 1 & Νο 2 της επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού 

για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131» και συγκεκριμένα:  

• Επικυρώθηκε το από 06-11-2018, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

της εργασίας με θέμα: «Κατάθεση προσφορών – καταγραφή δικαιολογητικών 

συμμετοχής – αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – έλεγχος δικαιολογητικών 

συμμετοχής»  

• Επικυρώθηκε το από 23-11-2018, 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

της εργασίας με θέμα «Έλεγχος δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά την 

εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 102 «Συμπλήρωση - αποσαφήνιση 

πληροφοριών και δικαιολογητικών» του Ν. 4412/2016 – Ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη»  

 Ανακηρύχθηκε ως  προσωρινός μειοδότης προσφέροντας έκπτωση 5,00% 

(προϋπολογισμός προσφοράς εργασιών 34.475,80 + ΦΠΑ 24% 8.274,19 = 

42.749,99 €) ο οικονομικός φορέας «ΣΟΡΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ» για 

την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131».   

2. Το άρθρο 3.2 με τίτλο «Πρόκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», της διακήρυξης της 

εργασίας.  

3. Το άρθρο 3.4 με τίτλο «Ενστάσεις» της Διακήρυξής της εργασίας.  

4. Το από 28-02-2019, 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με θέμα «Έλεγχος 

των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη και 

κατακύρωση της σύμβασης της εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131».  

5. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)».  

Εισηγούμαστε 
 
• Την έγκριση του ως άνω 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 

εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131», 

που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα «ΣΟΡΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 5% 

(προϋπολογισμός προσφοράς εργασιών 34.475,80 + ΦΠΑ 24% 8.274,19 = 
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42.749,99 €) και την κατακύρωση στον ως άνω οικονομικό φορέα, της σύμβασης της 

εν λόγω εργασίας.  

 

Επισημαίνεται επίσης ότι:  

- Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να κοινοποιήσει, την εγκριτική απόφαση μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.3 της 

Διακήρυξης της εργασίας.  

- Κατά της ως άνω εγκριτικής απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 3.4 της διακήρυξης της εργασίας.   

 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 
           1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
           2.Την υπ’ αριθ. 194/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. 
           3.Το άρθρο 3.2 με τίτλο «Πρόκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου    

 – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», της διακήρυξης της εργασίας 
           4.Το άρθρο 3.4 με τίτλο «Ενστάσεις» της Διακήρυξής της εργασίας. 
           5.Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  
              Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 
           6.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
 
 

1ον Εγκρίνει, το Νο 3  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εργασία 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131», 

που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα «ΣΟΡΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 5% 

(προϋπολογισμός προσφοράς εργασιών 34.475,80 + ΦΠΑ 24% 8.274,19 = 

42.749,99 €). 

2ον  Κατακυρώνει, την ανάθεση της σύμβασης στον ως άνω οικονομικό φορέα της 

σύμβασης της εν λόγω εργασίας.  

 

Επισημαίνεται επίσης ότι:  

- Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να κοινοποιήσει, την εγκριτική απόφαση μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
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προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.3 της 

Διακήρυξης της εργασίας.  

- Κατά της ως άνω εγκριτικής απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 3.4 της διακήρυξης της εργασίας.   

 

  

 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης απέχει της ψηφοφορίας η κ. Αναστασία 
Μεζίνη. 

 
 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης ψήφισε λευκό το μέλος του Δ.Σ. κ. 

Φωτεινή Χαλαστάνη. 
 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, αποτελεί το από 28/02/2019 

πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -23- και δημοσιεύθηκε την 18/03/2019. 

 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ  

   

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131»  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
N.Π.Δ.Δ. «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 €  
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ            (Συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%)  
΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄»           ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  

                                                   (Πρόγραμμα χρηματοδότησης Δήμων και 
                    Νομικών τους Προσώπων από το Υπουργείο 
                                                   Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  
                                                   Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την  
                                                   ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής  
                                                   και βρεφονηπιακής φροντίδας) 
 
 

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131» 

 
 

ΘΕΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131»  

 

Στην Καλλιθέα, σήμερα την 28-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 

π.μ. η Επιτροπή Διαγωνισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & 

Άθλησης ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’», που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 168/2018 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε με την ίδια σύνθεση της 

αρχικής συνεδρίασης, ήτοι : 

• Τσιβουράκη Σταυρούλα, Υπηρεσιακό Τακτικό Μέλος, ως 

Πρόεδρος   

• Σκουρτανιώτη Αθανασία, Υπηρεσιακό Τακτικό Μέλος  

• Μεζίνη Αναστασία, Υπηρεσιακό Τακτικό Μέλος  

και έχοντας υπόψη: 

6. Την υπ’ αριθ. 194/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄» 

με την οποία επικυρώθηκαν τα Πρακτικά Νο 1 & Νο 2 της επιτροπής 
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διενέργειας Διαγωνισμού για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131» και συγκεκριμένα:  

• Επικυρώθηκε το από 06-11-2018, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της εργασίας με θέμα: «Κατάθεση προσφορών – καταγραφή 

δικαιολογητικών συμμετοχής – αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – έλεγχος 

δικαιολογητικών συμμετοχής»  

• Επικυρώθηκε το από 23-11-2018, 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της εργασίας με θέμα «Έλεγχος δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 

κατά την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 102 «Συμπλήρωση - 

αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» του Ν. 4412/2016 – Ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη»  

 Ανακηρύχθηκε ως  προσωρινός μειοδότης προσφέροντας έκπτωση 

5,00% (προϋπολογισμός προσφοράς εργασιών 34.475,80 + ΦΠΑ 24% 

8.274,19 = 42.749,99 €) ο οικονομικός φορέας «ΣΟΡΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

του ΗΛΙΑ» για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131».  

και η οποία (απόφαση) κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω emails, στις 17-12-

2018, σε όλους τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς, με το υπ. αριθ. 

8439/17-12-2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ.  

7. Το γεγονός ότι κατά της ως άνω υπ. Αριθ. 194/2018 Απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. δεν ασκήθηκε ένσταση.  

8. Την με αριθ. πρωτ. 470/24-01-2019 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής 

προς τον κ. ΣΟΡΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΗΛΙΑ, η οποία του κοινοποιήθηκε με 

email στις 28-01-2019, και με την οποία ζητείται, από τον ανωτέρω 

προσωρινό μειοδότη, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης, η υποβολή στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. σε 

σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών «προσωρινού αναδόχου» που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 

2.2.9.2 της διακήρυξης της εργασίας.  

9. Το γεγονός ότι τα ως άνω δικαιολογητικά του διαγωνισμού, υποβλήθηκαν 

από τον κ. ΣΟΡΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΗΛΙΑ, στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. με 

τον με αριθ. πρωτ. 716/05-02-2019 σφραγισμένο φάκελο, ήτοι 

εμπρόθεσμα.  

10. Το γεγονός ότι μετά τον έλεγχο, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, των ως άνω 

υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν ελλείψεις και ως εκ τούτου, 

ζητήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 1018/19-02-2019 πρόσκληση, από τον ως 

άνω προσωρινό μειοδότη, να υποβάλει εντός πέντε (5) ημερών στο 
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πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ., σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρωματικά, τα 

κάτωθι δικαιολογητικά:  

 Υπεύθυνη Δήλωση όπου να διευκρινίζονται οι λόγοι για όσα αναγράφηκαν 

στην παράγραφο (7) της από 04-02-2019 Υπεύθυνης Δήλωσης που έχει 

καταθέσει ο οικονομικός φορέας και να δηλώνεται εάν τα αναγραφέντα στην 

παράγραφο (7) της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης ισχύουν ή όχι.   

 Υπεύθυνη Δήλωση (στην περίπτωση δήλωσης ότι δεν ισχύουν τα 

αναγραφέντα στην παράγραφο (7) της από 04-02-2019 Υπεύθυνης 

Δήλωσης) για την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 2.2.3.4 της διακήρυξης της 

εργασίας, ότι δεν συντρέχουν για την εταιρεία οι οριζόμενοι, από την ως άνω 

περίπτωση, λόγοι αποκλεισμού κατά τον χρόνο υποβολής των 

δικαιολογητικών.  

 Υπεύθυνη Δήλωση για τις περιπτώσεις (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) 

της παραγράφου 2.2.3.4 καθώς και για τα οριζόμενα στην παράγραφο 

2.2.3.9 της διακήρυξης της εργασίας, ότι δεν συντρέχουν για την εταιρεία οι 

οριζόμενοι, από τις ως άνω περιπτώσεις, λόγοι αποκλεισμού κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, την 06-11-2018.   

 Έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, περί μη 

δυνατότητας χορήγησης του πιστοποιητικού που προβλέπεται από την 

περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.    

11. Το γεγονός ότι τα ως άνω δικαιολογητικά του διαγωνισμού, υποβλήθηκαν 

από τον κ. ΣΟΡΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΗΛΙΑ, στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. με 

τον με αριθ. πρωτ. 1229/25-02-20109 σφραγισμένο φάκελο, ήτοι 

εμπρόθεσμα.  

12. Το άρθρο 3.2 με τίτλο «Πρόκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», της διακήρυξης της 

εργασίας.  

13. Τους όρους της διακήρυξης της εν λόγω εργασίας.  

 

προχώρησε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμού Παιδικής 

Αγωγής & Άθλησης ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’», για τη συνέχιση της διαδικασίας με 

θέμα «Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον προσωρινό 

μειοδότη και κατακύρωση της σύμβασης της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131»».  

Η Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία της επιτροπής κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στον πλήρη έλεγχο 

των δικαιολογητικών (των παραγράφων 4 και 6 του παρόντος πρακτικού), που 

υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. σε σφραγισμένο φάκελο από κ. 

ΣΟΡΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΗΛΙΑ, όπου και διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά που 

προσκομίστηκαν, υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν παρουσιάζουν 

ελλείψεις και πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης της εργασίας.  

Μετά την εφαρμογή της όλης διαδικασίας, σύμφωνα με την διακήρυξη 

της εργασία και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προέκυψε ότι δεν κωλύεται η 

λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης της εργασίας στον 

προσωρινό μειοδότη «ΣΟΡΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ», που προσέφερε μέση 

έκπτωση Ε = 5,00%  (προϋπολογισμός προσφοράς εργασιών 34.475,80 + 

8.274,19 Φ.Π.Α. 24% = 42.749,99 €).  

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Καλλιθέα 28/02/2019 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

        

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ             ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  

 

 

                    ΜΕΖΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
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